INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
HISTÓRIA
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2018
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do 3 º ciclo do ensino básico da disciplina de História, a realizar em 2018
pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da
legislação referida e do Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios gerais de classificação

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente
informados sobre a prova que irão realizar.
Objeto de avaliação
A Prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Historia do 3ºciclo do
Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita
de duração limitada.
Caracterização da prova
A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos
seguintes domínios:
- Tratamento de informação/utilização de fontes;
- Compreensão histórica: Temporalidade, Espacialidade, Contextualização;
- Comunicação em História.

A prova é constituída por sete grupos referentes a subtemas programáticos, a saber:
I Grupo: Roma e o Império
II Grupo: Renascimento, Reforma e Contrarreforma
III Grupo: Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial
IV Grupo: Apogeu e declínio da influência europeia
V Grupo: Crise, ditaduras e democracia na década de trinta
VI Grupo: A 2ª Guerra Mundial: violência e reconstrução
VII Grupo: Portugal: do autoritarismo à democracia
Cada grupo é constituído por um diferente número de questões que podem
apresentar-se das seguintes formas: resposta de desenvolvimento ou composição
curta, resposta restrita, escolha múltipla, seleção verdadeiro/falso, ou preenchimento
de texto lacunar. Os grupos de perguntas apresentam-se subdivididos, podendo ser
introduzidos por um ou mais documentos (escritos, iconográficos ou gráficos).
A cotação total da prova é de 100 pontos distribuídos da seguinte forma:
Grupos temáticos

I

II

III

IV

V

VI

VII

Cotação em %

12

12

12

14

26

14

10

Número de questões

2

2

2

2

4

2

2

Ano referente às
questões

7º

8º

9º

Material a utilizar e material não autorizado
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis, nem de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Critérios gerais de classificação da prova
Para perguntas de respostas abertas, como conclusões ou inferências de dados, a
distribuição da cotação contempla não só a correção da resposta, como a estruturação
correta das frases, o encadeamento lógico das ideias e a capacidade de análise e de
síntese.
Será atribuída uma cotação parcial sempre que uma resolução não estiver totalmente
correta.
Será atribuída cotação zero a uma resolução que não seja percetível.

